Administracyjne
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
di

17 lok' nr 2’ 86-014 Sicienko
tel: (52) 381-50-24 fax: (52) 381-51-07
NIP: 967-00-56-817

Nr CAPOW.271 ..ę.^.2020

Trzemiętowo, dnia 03.07.2020 r.

Zapytanie ofertowe
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zapraszamy do złożenia oferty
cenowej na realizację zamówienia pn.:

„Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie schodów betonowych
do'kotłowni i piwnicy w budynku głównym CAPÓW w Trzemiętowie oraz remont
ściany szczytowej budynku granicznego”

I. Zamawiający:
Powiat Bydgoski ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, NIP 554 257 32 90
Odbiorca:
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych
Trzemiętowo 17 lokal nr 2, 86-014 Sicienko, NIP 967 005 68 17
Opis przedmiotu zamówienia:

II.

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie robót budowlanych polegających
na remoncie schodów betonowych do kotłowni i piwnicy w budynku głównym CAPÓW
w Trzemiętowie oraz remont ściany szczytowej budynku granicznego”
2. Materiał w postaci płytek w ilości 31.05 m2 zapewnia Zamawiający, resztę materiałów
i narzędzi niezbędnych do wykonania zadania zabezpiecza Wykonawca na własny koszt.
3. Miejsce realizacji: budynek główny Centrum Administracyjnego Placówek OpiekuńczoWychowawczych Trzemiętowo 17 lokal nr 2, 86-014 Sicienko
4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45000000-7 - roboty budowlane
Ł

III.
IV.

Termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.
Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Elementy formalne oferty (oferta musi):
a. cenę brutto za realizację całego zamówienia
2. Ponadto oferta musi:
a. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
b. wskazywać dane osoby do kontaktu w sprawie oferty z podaniem numeru
telefonu i adresu email;
c. być podpisana czytelnie przez wykonawcę (osobę uprawnioną do
reprezentowania):
d. musi być sporządzona w języku polskim;
e. zawierać kopię ubezpieczenia OC Wykonawcy

V. Sposób obliczania ceny:
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium zgodności formalnej
z zapytaniem ofertowym.
2. Kryterium merytoryczne oceny: cena = 100%.

3. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która ma najniższą łączną cenę brutto.
4. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert według wzoru:
Cena najniższa z rozpatrywanych ofert
P =........ -....... -—............. —---------------------- x 100 % x 100 pkt
Cena badanej oferty

5. W cenę musza być wliczone wszystkie koszty, jakie będzie ponosił wykonawca.
6. nie uwzględnienie tych kosztów przez wykonawcę nie będzie stanowić podstawy
do domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego w terminie późniejszym.
VI.
Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
kancelaria@capowbyd.pl lub u zamawiającego tj. Centrum Administracyjne Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Trzemiętowo 17 lokal nr 2, 86-014 Sicienko, w terminie
do dnia 17.07.2020 r. do godz. 15:00 wg wzoru - Załącznik nr 1 do Zapytania.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego,
tj. w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Trzemiętowo
17 lokal nr 2, 86-014 Sicienko.
VII. Wybór najkorzystniejszej oferty;
1. Zamawiający uzna za najkorzystniejsza ofertę, która uzyskała największa wartość P.
Ilość punktów obliczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez
stosowania zaokrągleń.

Załączniki:
1. Wzór oferty
2. Wzór umowy
3. Opis przedmiotu zamówienia

(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

